INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Omikron Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, iż:
1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka, tj. Omikron Capital Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, al. Jana Pawła II 22, KRS 0000679715;

2)

kontakt ze Spółką jest możliwy pisemnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej, mailowo na adres:
office@omikroncapital.pl oraz za pomocą formularza kontaktowego na stronie Spółki pod adresem
https://omikroncapital.pl/;

3)

Spółka zbiera i przetwarza tylko te Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie jest związane z
korzystaniem z usług Spółki lub prowadzeniem z nią współpracy w inny sposób (tj. uzasadnione co
najmniej jednym z celów opisanych poniżej) i wyłącznie, jeśli do takiego przetwarzania istnieje
odpowiednia podstawa prawna spośród poniższych:
a) przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia na Pani/Pana żądanie i wykonania umowy
świadczenia usług przez Spółkę, a także do podjęcia na Pani/Pana żądanie innych działań
przed zawarciem tej umowy, w tym w szczególności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana
pytania, umówienia spotkania itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) przetwarzanie następuje za Pani/Pana zgodą, co w szczególności dotyczy przetwarzania
Pani/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu otrzymywania od nas informacji
handlowych (w tym newsletterów), a także przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie
innych danych niż niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
c) przetwarzanie następuje w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w
tym przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej dokonane z Panią/Panem
transakcje handlowe oraz udostępnianie tej dokumentacji uprawnionym organom publicznym
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Spółki, tj. jego celem jest podejmowanie przez Spółkę działań mających na celu poprawę
funkcjonalności usług świadczonych przez Spółkę oraz ułatwienie korzystania z tych usług, w
tym dostosowania usług do preferencji klientów, prowadzenia marketingu bezpośredniego,
prowadzenia statystyk i analiz, a także dokonywane jest w celu ustalania, dochodzenia i
egzekucji roszczeń lub obrony przed nimi, w tym w postępowaniach przed sądami i innymi
organami publicznymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4)

Spółka przetwarza Pani/Pana dane takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres
zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub korespondencyjny, firma przedsiębiorcy,
NIP, PESEL, stanowisko służbowe oraz inne przekazane przez Panią/Pana dane za Pani/Pana zgodą
lub z Pani/Pana inicjatywy;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do:
a) realizacji umowy świadczenia usług przez Spółkę, a następnie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem lub
reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem a Spółką lub wypełniania obowiązków
prawnych ciążących na Spółce (w zależności od tego, który z tych terminów w danym
przypadku będzie późniejszy),
b) przekazywania informacji handlowych, nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Panią/Pana
zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

6)

posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność przetwarzania z prawem dokonywanego do czasu jej cofnięcia),
c) żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
d) żądania przeniesienia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)

dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)

Spółka może przekazać Pani/Pana dane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie
przepisów prawa, a także powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi (w szczególności
towarzystwom

funduszy

inwestycyjnych,

funduszom

inwestycyjnym,

bankom,

podmiotom

świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, administracyjne, informatyczne,
archiwizacyjne, doradcze, pocztowe lub kurierskie) w celach określonych w punkcie 3 powyżej i w
zakresie każdorazowo związanym z usługami świadczonymi na rzecz Spółki przez te podmioty;
9)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania uniemożliwia
świadczenie przez Spółkę usług na rzecz Pani/Pana lub podmiotu, który jest przez Panią/Pana
reprezentowany, względnie otrzymywanie od Spółki informacji handlowych;

10) Spółka gromadzi dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub z publicznie dostępnych
źródeł, tj. rejestrów KRS, Regon oraz CEIDG.

